Informacje o kierowcy:
Imię_________________________________ Nr. Tel._______________________
E-mail______________________________________________________________

North Sea Freight
Intelligent Transport Solutions

Dodatkowe informacje: __________________________________________________
___________________________________________________________________

NS FRITS

___________________________________________________________________

Badanie ankietowe kierowcy

Wypełniony formularz prosimy przesłać do People United Against Crime na
adres:
:

4th Floor, Castle Market Buildings
Exchange Street
Sheffield
S1 2AH

E:
F:

info@nsfrits.eu
+44 (0)114 275 8637

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać jakichkolwiek dalszych informacji w zwiazku z NS FRITS
prosimy o zaznaczenie kratki.
Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dostarczone przez Państwa informacje
nie będą przekazane nikomu spoza Partnerstwa NS FRITS.



Aby uzyskać wiecej informacji:
Prosimy odwiedzić stronę internetową NS FRITS pod adresem - www.nsfrits.eu
PLUS zarejestruj się dzisiaj jako Intersariusz NS FRITS a możesz mieć dostęp do
ekskluzywnej części dla Intersariuszy, gdzie będzisz mógł dostarczać opinii Partnerom
NS FRITS przez caly proces rozwoju systemu.
Alternatywnie można wysłać do nas e-mail na adres info@nsfrits.eu

NS FRITS Partnership

NS FRITS - North Sea Freight Intelligent Transport Solutions jest opracowany, aby zrewolucjonizować i ulepszyć warunki pracy
kierowców poprzez:
•
•

•
•
•
•
•

Obecny system danych - zrozumienie informacji, które obecnie otrzymujesz

Dostarczanie na żywo i bezpośrednio do szoferki informacji o regionie
oraz kraju, do którego zamierzają wjechać.
Zredukowanie wypadków przez ostrzeganie o złych warunkach
pogodowych i informowanie o obowiązującym lokalnie kodeksie
drogowym.
Poprawienie bezpieczeństwa kierowców przez dostarczanie I
nformacji o środkach ochrony i bezpieczeństwa.
Dostarczanie informacji o zatorach drogowych i lokalnych warunkach
jazdy.
Pozytywny wpływ na środowisko przez redukcję emisji spalin.
Przesyłanie / otrzymywanie informacji w różnych językach.
Poprawienie konkurencyjność, wzrostu i możliwości pracy.

NS FRITS jest opracowywany dla kierowców i żeby upewnić się, że system

2. Ilu pracowników zatrudnia Twój pracodawca?
(prosimy o odznaczenie haczykiem)

6-25
100-250




26-50
250 +




_______________________________________________________
6. Do których krajów kursujesz regularnie?
(prosimy o odznaczenie haczykiem wszystkich odpowiedników)





___________________________________________________________

NS FRITS - jak NS FRITS może ulepszyć Twoje życie zawodowe
Kolizjeami w ruchu drogowym



Pogodą
Odnajdywaniem bezpiecznych
miejsc parkingowych




Inne_______________________

(prosimy o odznaczenie haczykiem wszystkich odpowiedników)
Ruchem drogowym

Kolizjami w ruchu drogowym

Rozumieniem
zagranicznego prawa

Pogodą

Przestępczością

Odnajdywaniem bezpiecznych
miejsc parkingowych

Warunkami drogowymi dla
samochodów ciężarowych 
Inne_______________________

5. W jakich krajach znajduje(ją) się siedziba(by) Twojej firmy?

Niemcy
Norwegia
Inne kraje UE

9. Ktróre funkcje z systemów, jakie używałeś bądź znasz uważasz za szczególnie przydatne?

11. Z czym związane są informacje pomocnicze, w których istnieją luki?

4. Czy kursujesz międzynarodowo? (prosimy odznaczyć haczykiem)
Tak

Nie






___________________________________________________________

Warunkami drogowymi dla
samochodów ciężarowych 

3. Jaka jest wielkość taboru? _______ pojazd(ów)

Wielka Brytania
Dania
Szwecja

8. Czego brakuje, lub co mogłoby być ulepszone w głównym systemie komunikacyjnym, którego używasz w szoferce?

Ruchem drogowym

Rozumieniem zagranicznego
prawa

Przestępczością


1. Nazwa firmy:___________________________________________




___________________________________________________________

10. Z czym związane były najwieksze problemy, na które natrafileś podróżując
za granicą? (prosimy o odznaczenie haczykiem wszystkich odpowiedników)

Informacje o firmie - zrozumienie Twojego środowiska pracy

0-5
50-100

7. Jaki jest główny system komunikacyjny, którego używasz w szoferce?
(prosimy podać nazwę i markę)

Holandia
Belgia
Kraje z poza UE
countries

12. W jakiej formie system ten działałby najlepiej? (prosimy o odznaczenie)




Urządzenia głośnomówiącego
Podczas tranzytu




Urządzenia wewnątrz szoferki
Zdalnego dostępu

(Np. poprzez dostęp na stacjach, na promach)

Inne _____________________________________________________




